
HP KEYCALLS

HP ANALYTICS

21 October 2022



IHSG

IHSG mencapai minor resistance dan Dynamic resistance MA20 @ 6987-6993 setelah RSI keluar
dari oversold zone. Karena price action juga baru rebound dari uptrend channel support @ 6747,
ada potensi tinggi bullish momentum akan melanjut ke resistance terdekat 7077 terus Dynamic
Resistance MA50 @ 7111.

Support 6747 ; Resistance 7077 / 7111
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BUMI 178 

Fundamental & News:
• Meskipun produksi batubara mencapai 36 jt ton pada 1H22

lebih rendah dari ekspektasi karena La Nina menghambat
proses produksi, BUMI membukukan kenaikan laba bersih
8,726% ke US$ 167 jt didorang oleh kenaikan harga batu bara
sebesar 92%

• BUMI telah bersetujui distribusikan pre-emptive rights issue
untuk private placement dengan dua joint perusahaan Hong
Kong di pegang oleh Salim dan Bakrie untuk bayarin semua
pinjaman yang jatuh tempo di waktu dekat.

• Dikutip dari RTI, BUMI ada profitibilitas lebih tinggi dengan
7.52% ROA dibanding 4.30% ROA ENRG

Technical:
• Trend: Uptrend;
• Indicator : MA50 (biru)
• Potential: BUMI telah rebound dari Dynamic support 

MA50 (biru) @ 165 dan mendekati minor resistance @ 
185. Target Price di opening price dark cloud cover 
candlestick. Stoploss di minor support @ 178. 

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 185
• Target : 198; Stoploss : 178
• Upside/Downside potential : +7.6% / -3.8% 
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KAEF 1160

Technical:
• Trend: Downtrend;
• Indicator : MA20 (merah)
• Potential: KAEF telah rebound dari major support @ 1125 

setelah breakout dari support @ 1230. Target Price di 
Dynamic resistance MA20 @ 1230.  Ada potensi untuk price 
action melanjutkan up trend ke Dynamic resistance MA50 @ 
1319 karena down trend saat ini tidak didukung dengan
volume besar yang dapat diamati oleh negative divergence 
(oranye) di OBV .  

• Advice : Speculative Buy. Entry Level: 1160
• Target : 1230; Stoploss : 1125
• Upside/Downside potential : +5.8% / -3.0% 

Fundamental & News:
• Pendapatan KAEF di semester I turun 20,4% ke Rp 4,4 tn.

Segmen produk obat generic menyumbang pendapatan
terbear senilai Rp 342,8 m, sisanya ditopang segmen obat
ethical Rp 292,6 m, bahan baku Rp66,4 miliar, dan
pendapatan lain-lain Rp33,7 miliar.

• KAEF telah memproduksikan 12 bahan baku obat di
Indonesia dengan recana untuk memproduksi total 28
bahan baku obat pada 2024.

• Dikutip dari RTI, pada harga 1160 KAEF diperdagangkan
pada valuasi 0.73x P/S ROA dibanding 3.43x P/S KLBF dan
6.09x P/S SIDO
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Disclaimer

Kami menyatakan bahwa seluruh pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam dokumen ini secara akurat merefleksikan pandangan pribadi kami tentang sekuritas yang

bersangkutan dan tidak ada bagian dari kompensasi kami yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan rekomendasi atau pandangan yang telah

dinyatakan tersebut.

Semua informasi, perangkat dan materi dalam riset ini disajikan sebagai informasi dan tidak diartikan sebagai tawaran atau ajakan untuk menjual, membeli atau memesan

efek dan/atau instrumen keuangan lainnya. Nasabah diharap melakukan penilaian sendiri secara independen atas informasi yang terdapat dalam materi riset ini, dengan

mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi dan kebutuhan keuangan masing-masing. Nasabah harap berkonsultasi dengan profesional dalam hal hukum, bisnis, keuangan

dan implikasi lainnya sebelum melakukan transaksi-transaksi sebagaimana termaktub dalam materi riset ini.

Ringkasan/harga/kutipan/statistik sebagaimana dimaksud dalam materi riset ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan, namun demikian Henan

Putihrai (HP) tidak menjamin dan mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, kehandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang

terkandung dalam materi ini dan karenanya HP tidak bertanggung jawab dalam hal apapun atas setiap konsekuensi (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian langsung,

tidak langsung atau konsekuensial, kehilangan keuntungan dan kerugian) dari pemanfaatan informasi yang terdapat dalam materi ini dan membebaskan HP dari segala

tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.

Kinerja masa lalu tidak dapat diartikan sebagai indikasi atau jaminan atas kinerja masa yang akan datang, dan tidak ada representasi atau jaminan, baik yang tersurat

maupun tersirat, yang dibuat sehubungan dengan kinerja masa yang akan datang. Informasi, pendapat, dan perkiraan yang terdapat dalam materi ini mencerminkan

pendapat pada saat dipublikasikan oleh HP dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


